
Monitorul
Oficial și in 

limba

Senatul a adoptat, 
marți, Legea pentru 
organizarea Monitorului 
Oficial - publicația oficială 
a statului care aduce la 
cunoștința cetățenilor și 
persoanelor juridice actele 
normative adoptate de 
Parlament. Regia Auto
nomă "Monitorul Oficial” 
are obligația de a edita 
această publicație care va 
include actele juridice sau 
cu caracter politic ale 
Parlamentului, actele 
președintelui, aie Gu
vernului, documentele 
oficiale aie administrației 
publice centrale din 
subordinea Guvernului, 
precum și avizele Curții 
Constituționale. Selectiv, 
Monitorul Oficial va fi 
editat și tradus și în limba 
maghiară. (A.R.Press)

\___________________________ /
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Tel: 054 - 217937(213356

S-a deschis cea de-a 
XlV-a ediție a Târgului 
internațional București

Ieri s-au deschis porțile celei de-a XlV-a ediții a 
Târgului Internațional București, care se va desfășura în 
perioada 8-13 octombrie și este cea mai veche acțiune 
expozițională din Capitală. Dacă ediția de anul trecut a 
consemnat o jumătate de milion de persoane, ce au 
trecut porțile Târgului, se așteaptă ca în acest an numărul 
respectiv să fie depășit, datorită interesului sporit 
manifestat de oamenii de afaceri, cât și prin dorința 
publicului de a fi la curent cu noutățile tehnice ce vor fi 
expuse. Anul acesta, în paralel cu Târgul va avea loc și 
salonul specializat “INVENTICA" ce se dorește a fi o bursă 
a ceea ce creația tehnică are mai valoros, și anume 
invențiile. La prezenta ediție, pe o suprafață de 37.000 
mp vor expune un număr de 1335 societăți, dintre care 
aproximativ 500 provin din 27 state europene. Peste 90% 
dintre participanții români și străini au participat și la 
edițiile anterioare. (C.R.)

-__ _____________ ___ ______________________________ /

LENI FISCHER A SALUTAT 
EVOLUȚIA DEMOCRATICĂ A 

ROMÂNIEI
"Permiteți-mi să felicit din toată inima poporul român și pe 

demnii săi reprezentanți prezenți aici pentru toate cuceririle 
democratice ale țării dumneavoastră, din această perioadă", a 
spus, în deschiderea alocuțiunii sale din Parlament, doamna 
Leni Fischer, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei. Evoluția României, urmărită cu atenție de APCE, 
confirmă faptul că Bucureștiul a știut să consolideze valorile 
Consiliului Europei, indispensabile construcției europene, a 
adăugat dna Fischer, remarcând că dovada absolută a angajării 
țării noastre pe drumul democrației o constituie transferul 
pașnic de putere, din 1996. Președinta APCE a subliniat rolul 
României ca factor de stabilitate în regiune și a apreciat găsirea 
soluției. “Folosesc această ocazie festivă (împlinirea a cinci ani 
de la aderarea României la CE - n.n.) pentru a vă încuraja să 
depășiți toate dificultățile care apar și pentru a te reaminti 
cetățenilor că dezbaterea politică, legată de chiar principiul 
pluripartitismului, este motorul progresului democratic^, a mai 
spus Leni Fischer, adăugând că mai sunt totuși necesare 
reforme în sistemul judiciar, precum și revizuirea anumitor 
dispoziții din Codul Penal. (C.R.)

r Peste 6000 i 
' de români j 

returnați 
forțat

■ Peste 6000 de emigranți I 
| ilegali români au fost |
■ retrimiși în România de i 
! câteva țări europene în ! 
I trimestrul al lll-lea al anului, I 
| potrivit Poliției de frontieră. |
■ Românii au fost extrădați în ■ 
' baza unor acorduri în acest ! 
I sens semnate cu România I 
| de către Ungaria (1796), |
■ Germania (1616), Polonia ■ 
* (506), Franța (442), J 
I Republica Cehă (360), Italia I 
| (357) și Belgia (305). Pe de |
■ altă parte, organele vamale ■ 
I au refuzat . în aceeași 1 
I perioadă intrarea în I 
| România a aproape 10.000 | 
. de cetățeni străini care ■
■ aveau documente false de • 
| călătorie. Alți 342 de cetățeni | 
| străini care au comis diverse | 
J delicte în România au fost J 
I arestați. Printre aceștia s-au 1 
| aflat cetățeni turci, mol- | 
| doveni, germani, italieni, | 
, unguri și bulgari.(A_R.Press) j
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Comportarea hibrizilor creați !a 
Stațiunea de Cercetări Agricole 
Turda

Există posibilități 
pentru a dubla 

producția de porumb
La Bretea Română a avut loc marți, 6 

octombrie a.c., o întâlnire, la care au 
participat specialiști și cultivatori de porumb, 
pentru a evalua rezultatele înregistrate la cei 
șase hibrizi care au provenit de la Stațiunea 
de Cercetări Agricole Turda. Deplasarea la 
fața locului, la tarlaua demonstrativă cultivată 
de către dnele ing. Leontina Galconi și Letiția 
lonescu, a prilejuit desprinderea unor con
cluzii cu valoare practică privind alegerea 
celor mai valoroși hibrizi pentru a obține 
rezultatele așteptate la această cultură. Apre
ciind însemnătatea acțiunii dl ing. Gheorghe 
lovan, director general al DGAA a județului 
Hunedoara, a spus că aceasta reprezintă cea 
mai bună formă de consultanță, adică de a 
face cunoscute rezultatele obținute prin 
cultivarea hibrizilor autohtoni valoroși.

Dar să vedem ce s-a constatat pe viu la 
fața locului. Din partea organizatorilor culturii 
demonstrative s-a arătat că cei șase hibrizi 
cultivați, creație a Stațiunii de Cercetare 
Agricolă Turda, au avut o bună comportare în 
condițiile specifice anului 1998. Cultura 
premergătoare a constituit-o orzoaica, după 
care s-a făcut arătura de toamnă. în

Nicolae TÎRCOB

. (Continuare în pag. 3) ,

DECLINUL ECONOMIC AL 
COMBINATULUI SIDERURGIC DIN 
HUNEDOARA A REDUS POLUAREA

Datorită puternicei industrializări județul 
Hunedoara se numără printre cele mai poluate 
județe ale țării. Și cum cele mai mari surse de poluare 
sunt combinatele siderurgice și regiile miniere 
municipiul Hunedoara este unul dintre cele mai 
poluate orașe ale județului, aici acționând ca factori 
poluanți trei coloși industriali: S.C. Siderurgica, Ș.M. 
Poiana Ruscă Teliuc și S.C. Talc-Dolomită Zlaști.

ANCHETA SĂPTĂMÂNII
Laboratorul din cadrul Agenției de Protecția 

Mediului Deva monitorizează permanent fenomenul 
poluării în zona Hunedoara, iar inspectorii de mediu 
urmăresc respectarea măsurilor care se impun 
pentru reducerea acestuia. Referitor la poluarea 
existentă în municipiul Hunedoara, Georgeta 
Barabaș, director la APM Deva, ne-a declarat: “La 
determinările efectuateîn rețeaua de supraveghere 
a calității aerului în zonele unde se desfășoară 
activități siderurgice s-au înregistrat sistematic 
depășiri la valorile admise la pulberi sedimentabile. 
în schimb ceilalți indicatori de poluare urmăriți, 
respectiv pulberi în suspensie, oxizi de sulf, oxizi 
de azot, amoniac și fenol nu au fost înregistrate 
depășiri de valori maxime admise. Rămâne însă 
nerezolvată problema unor deșeuri nespecifice 
industriei siderurgice, anume deșeurile de azbest 
și cauciucurile uzate care se stochează”.

Oarecum în opoziție cu constatările APM Deva 
se situează reprezentanții combinatului siderurgic. 
Ovidiu Babeș - directorul departamentului 
Dezvoltare Mecano-Energetică, aprecia: 

“Comparativ cu '89 poluarea s-a redus foarte mult 
pentru că a scăzut în primul rând capacitatea de 
producție. Din cele opt cuptoare Siemens-Martin 
mai funcționează doar unul iar la cocserie din patru 
baterii de cocsificare mai lucrează doar două. în 
prezent la toate cuptoarele cu care se lucrează 
există instalație dedesprăfuire. Numai că la Oțelăria 
Electrică nr.2 instalațiile depoluante sunt în reparații 
iar la Cuptorul Siemens-Martin acestea sunt vechi 
și au un randament scăzut. Siderurgica a început 
însă investițiile la un cuptor foarte modern la care 
procesul de producție e condus de calculator iar 
instalațiile de desprăfuire sunt foarte performante, 
fiind de asemenea, supravegheate de calculator. 
Odată cu pornirea acestui nou cuptor preconizată 
pentru trimestrul IV al anului viitor se va reduce 
semnificativ poluarea”.

Este binecunoscut faptul că îmbunătățirea și 
promovarea sănătății sunt strâns legate de calitatea 
mediului înconjurător. Dar cum în zona Hunedoara 
calitatea mediului lasă de dorit, bineînțeles că și 
oamenii suferă. Dr. Carmen Oproescu, medic primar 
pneumoftiziolog la Policlinica Hunedoara, ne-a spus 
că “poluarea dereglează mecanismul de apărare 
a organismului și favorizează apariția bolilor 
respiratorii”. Mulți dintre locuitorii Hunedoarei care 
vin la consultații acuză datorită poluării ca simptome 
generale “lipsa de aer'’ și “tușea cronică" specifice 
unor boli ca: bronșite cronice, fibroze pulmonare, 
astm bronșic etc. De asemenea, doamna doctor 
se arăta îngrijorată și de creșterea în ultima 
perioadă a numărului de cazuri de cancer pulmonar

Cîprian MARÎNUȚ

(Continuare în pag. 4)

Eriji în prag de 
iarnă, îa Baru
Vremea capricioasă din acest an a dat 

serios de furcă autorităților și locuitorilor din 
comuna Baru. Iar inundațiile din luna iunie 
au pus capac la toate, provocând mari 
distrugeri în zona de revărsare a Streiului.

- Acum lucrurile reintră în normal, 
subliniază primarul Marcu Popescu. Cu 
ajutorul TIM Cluj și al balastierei din Baru, 
se fac lucrări de curățare a malurilor și albiei 
râului de copacii, pământul și pietrișul 
antrenate de furia apelor, se taluzează și 
îndiguiește malul drept al Streiului pe 
porțiunea ieșirii necontrolate din matcă. S- 
a executat aici un impresionant volum de 
lucrări și este încă mult de făcut pentru 
dragarea albiei și înălțarea malurilor 
Streiului, pentru consolidarea drumului.

- Ș/ alte griji?
- Cele curente, generate de puținătatea 

banilor raportat la necesitățile localității. 
Bugetul din venituri proprii însumează 250 
de milioane de lei, dar n-avem, cum să-l 
realizăm, iar de la stat ni s-au repartizat 480 
de milioane de lei, cu care am mai făcut 
câte ceva, la drumuri, la școli.

- Apropo de școli, se lucrează și acum 
la reparațiile școlii generale din localitate. 
Cam târziu.

- Am început de mult, însă lucrările sunt 
mari, generale, și se fac de foarte bună 
calitate.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 3)

X. ______ Z

Serbările Cetâtii
9

Marți (6 oct.), Serbările 
Cetății au continuat cu 
manifestări dedicate adoles
cenților, copiilor dar și 
melomanilor.

în timp ce pe platoul din 
fața Casei de cultură cei mici se 
delectau cu poznele “Cocoșe- 
lului neastâmpărat" și ale 
prietenilor lui, cărora le-au dat 
viață componentele formației 
de teatru de păpuși “Ariei", în 
sala mică elevi ai câtorva școli 
devene asistau la dezbaterea din 
cadrul Amfiteatrului artelor. 
Tema acestei dezbateri, 

propusă de scriitorul Gligor 
Hașa, în colaborare cu Serviciul 
poliției criminale al 
Inspectoratului fudețean de 
Poliție, s-a referit la unul dintre 
aspectele grave și îngrijorătoare 
ale societății noastre: 
“Adolescența vizavi de 
criminalitatea organizată ■ 
tentații și pericole”. Asupra 
celor prezentate vom reveni însă 
pe larg în cuprinsul paginii 
destinate tinerilor, “Clgb T”.

* * *

După recitalul de chitară 

clasică desfășurat marți 
seara în aceeași sală mică a 
Casei de cultură, putem 
afirma fără pericolul de a 
greși că acesta a reprezentat 
unul dintre cele mai reușite 
momente de până acum ale 
Serbărilor Cetătii.1

“Vinovati” de un ase- 
menea succes s-au făcut cei 
doi protagoniști ai serii, 
ambii cu palmarese 
impresionante, cu recitaluri

_______ Georgeta BÎRLA
(Continuare în pag. 3)

Sărbătoarea poeților populari 
“Din toată inima”

în organizarea Inspectoratului Județean pentru 
Cultură, Centrului Județean al Creației Populare, 
consiliilor locale și căminelor culturale din Lăpugiu 
de Jos și Dobra, sâmbătă și duminică se 
desfășoară a XXII-a ediție a Sărbătorii poeților 
populari “Din toată inima". Participă creatori din 
județele Arad, Argeș, Bihor, Botoșani, Caraș- 
Severin, Dâmbovița, Gorj, Mureș, Neamț, Prahova, 
Suceava, Sibiu, Timiș, Vâlcea și Hunedoara.

Manifestarea se desfășoară după următorul 
program: sâmbătă, 10 octombrie a.c., ora 18 - 
Căminul cultural Dobra: ’vernisajul unei 
expoziții de artă populară; ’lansarea volumului 
“La porțile cuvântului” de Maria Irimescu; ’re-

x

citai de poezie realizată de creatorii participant! 
la sărbătoarea poeților populari; duminică, 11 
octombrie a.c., la ora 16,00 - Căminul cultural 
Lăpugiu de Sus: ’expoziție de carte de folclor 
românesc; ’lansarea casetei de muzică populară 
“Doamne rău ai făcut lumea”, semnată de solistul 
vocal Ciprian Roman (prezintă prof. Vasile 
Molodeț); ’recital de poezie; ’festivitate de pre
miere; ’spectacol prezentat de ansamblul 
folcloric “Getusa” al Centrului Județean 
Hunedoara al Creației Populare. își dau 
concursul cunoscuții soliști vocali Mariana 
Anghel, Lenuța Evsei, Ana Almășana. Prezintă 
prof. Marcel Lapteș. (M.B.)

___________ ___________________________________________________/
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12.05 „Am trăit pentru muzică"... 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Dosarele istoriei 
(do/r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.30 Scena (mag.) 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 141) 18.35 Stăpânul 
lumii (s. da, ep. 17) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 320) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.00 
Justiție militară (s, ep. 33) 21.50 
Nimic sfânt (s, ep. 19) 22.45 Jurnalul 
ae noapte 23.00 Repriza a treia

5
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9.05 D.a. (r) 9.30 TVR Cluj 10.20 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 
Em. pt. persoanele cu handicap 15.30 
Arhive românești (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.00 Simba, regele 
Leu (d.a) 17.30 în flagrant (anchetă) 
18.10 Hollyoaks (s, ep. 142) 18.35 
Stăpânul lumii (s, da, ep. 18) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 321) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.00 
Mario și magicianul (dramă Germania 
1994) 23.20 Jurnal de noapte

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă saț-i mai spun! (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 13.50 Un 
cântec pentru fiecare 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.00 Spania - din 
nou o putere (do) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Viață de câine (d.a) 
16..00 Țiganca (s, ep. 7) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Ansamblul folcloric 
„Plaiurile Mioriței" 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 19.00 Știri 
bancare și bursiere 19.40 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (mag.) 
20.10 Natacha (s, ep. 54) 22.00 De 
ineierța^dramă ȘUA 1996}

9.00 Justiție militară (s/r) 9.50 Un 
cântec pt. fiecare 10.00 în fața dv. (r) 
11.00 Sporturi extreme (do/r) 11.30 
Un cântec pentru fiecare 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... 
(r) 13.00 Nimic sfânt (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Viață de câine (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 8) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 19.00 Știri bancare și 
bursiere 19.10 Dosarele istoriei (do) 
20.10 Natacha (s, ep. 55) 21.00 
Sensul tranziției 22.00 Teatru TV 

igrezință uMățră2una^^^^^

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.20 Iluzii (s/r) 11.20 
Printre rânduri (talkshow/r) 12.20 
A treia Planetă de la Soare (s/r) 
13.20 Fără limită 13.30 Planeta vie 
(ep. 88) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de fdc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep, 104) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 18) 18.00 
Decepții (s, ep. 55) 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Pericol iminent 
(s, ep. 5) 22.00 Viitorul începe azi 
(s, ep 27) 23.30 Cuiul din pantof 
(talkshow)

9.10 Profeții despre trecut (r) 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Legături 
periculoase (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.60 Procesul etapei (r) 14.20 
Reforma la români (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 139) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV 
20.30 Heart Condition (co. SUA 1990) 
22.15 Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Seinfeld (s) 23.00 Știrile PRO 
TV / Profit 23.30 Audiența națională 
(talkshow)

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 16.00 Știri 
16.15 Pretutindeni cu tine (s, ep. 205) 
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 17.15 
Jake (s, ep. 49) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Șftiri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Misterele din New 
Orleans (s) 21.15 Christine Cromwell: 
„Doar cei buni mor tineri" (f.p. SUA 
'90) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

9.05 D.a. (r) 9.30 TVR Cluj-Napoca 
10.00 Lumină din lumină. 12.05 
Sensul tranziției (r) 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 
Tradiții 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Simba, regele 
Leu (d.a) 17.30 Medicina pentru toți 
(mag.) 18.10 Hollyoaks (s, ep. 143) 
18.35 Stăpânul lumii (d.a) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 322) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.25 
Fotbal Preliminariile CE: Ungaria- 
România (d, Budapesta) 23.20 
Jurnalul de noapte

8.25 Pelerinaje (r) 9.00
Teleenciclopedia (r) 10.00 Avocatul 
poporului (r) 11.00 Comorile lumii 
(do/r) 11.30 Mapamond (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 13.00 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 14.00 Em. în 
limba maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 D.a. 16.00 Țiganca 
(s, ep. 9) 16.45 Santa Barbara (s) 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 19.00 Știri bancare și 
bursiere 20.10 Natacha (s, ep. 56) 
22.00 O inimă de copil (dramă SUA 
'94)

IO

9.05 D.a. (r) 9.30 TVR Cluj 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Pentru dvs., doamnă! 
(r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Dialog. Actualitatea 
editorială 15.30 Ecclesiast '98 16.00 
Conviețuiri 17.00 Simba, regele Leu 
(d.a) 17.30 Timpul Europei 18.10 
Hollyoaks (s) 18.35 Stăpânul lumii (d.a) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 323) 19.55 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.00 Prietenul nostru 
comun (s) 22.10 Cu ochii'n patru 
(anchetă) 22.50 Jurnal de noapte 
23.00 Dintre sute de catarge
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> ©

9.00 D.a. (r) 9.30 TVR Cluj 11.00 
TVR Timișoara 12.05 De la lume 
adunate... 12.30 Conviețuiri (mag.) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Ecoturism (mag.) 
15.30 Emisiune în limba germană 
17.00 Repere vitale 18.00 
Animaniacs (d.a); Casa plină (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 324) 
19.55 Doar o vorbă săț-i malspun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Oamenii legii (dramă 
SUA 1996) 22.35 Jurnalul de noapte 
22.50 Divertisment

8.30 Documentar 9.00 Fotbal 
Ungaria-România (r) 10.30 Cinema 
'98 (r) 11.00 Sporturi extreme (do)
11.30 Cultura în lume 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 13.00 Medicina pentru 
toți (r) 14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi străine. Spaniolă 
15.35 Viață de câine (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 10) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora 5 (div.) 19.10 Față-n față cu 
autorul 20.10 Natacha (s, ep. 57) 
21.00 în fața dvs. 22.00 Smoking (co. 
FranțaJ93i£j]^^^^^^^^

8.25 Lumină din lumină (r) 9.00 
Prietenul nostru comun (s/r) 10.00 
Dintre sute de catarge... (r) 11.00 
Comorile lumii (do/r) 11.30 Timpul 
Europei (r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Doar o vorbă... (s/r) 12.50 Cu 
ochii’n 4 (r) 14.30 TVR Cluj 15.10 Limbi 
străine pentru copii: Italiană. Engleză 
15.35 Viață de câine (d.a) 16.00 
Țiganca (sj 16.45 Santa Barbara (s) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Universul cunoașterii (mag.) 
19.10 Arhive românești 19.40 Dreptul 
la adevăr 20.10 Natacha (s) 21.00 
Vânare de vânt (div)
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7.00 Bună dimineața, de la...lași! 9.05 
Agenda electorală 9.15 Aladdin (d.a) 
11.00 Hotarul onoarei (f, SUA 
1990) 13.00 A doua alfabetizare
13.30 Ecranul 14.30 Video- 
Magazin 16.55 Star Trek - Deep 
Space 9 (s, ep. 72) 17.45 Echipa 
de intervenție (s, ep. 167) 18.30 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (s, ep. 
5) 18.55 Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 19.55 Doar o 
vorbă ,,săț-i mai spun"! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 Cer întunecat (s, ep. 
ultimul episod) 21.20 Școala 
vedetelor la absolvire 22.35 Filmele 
secolului - Colecția Warner

7.00 Bună dimineața de la ..Cluj- 
Napoca! 8.30 Lumină din lumină 
9.05 Povestirile lui Donald Rățoiul
9.30 Kiki Riki Miki 11 .OQ Viața satului 
13.00 Biserica satului 13.15 
Tezaur folcloric 14.30 Video- 
Magazin 18.50 Serial de călătorii
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Dragoste renăscută 
(f, SUA, 1980) 22.45 Telesport
22.55 D-na King, agent secret (s, 
ep. 41) 23.45 Pop show nocturn

7.00 Căderea vulturilor (s, ep. 1/r) 
8.05 Viață de câine (d.a) 8.30 
Sporturi extreme 9.00 Comorile lumii 
10.30 Filmele săptămânii 10.35 
Documente culturale 11.20 TVR 
Cluj-Napoca 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Dinastia 
Cleopatrelor (s, ep. 7) 14.50 
Bijuterii muzicale 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
12)16.45 Santa Barbara (s, ep. 
668) 18.00 Studioul electoral 19.00 
Istorie, memorie, recuperare 20.30 
Teatrul TV prezintă: Războiul 
Domnului 22.20 Ateneu 23.30 
Conviețuiri

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.20 Iluzii (s) 11.10 
Pericol iminent (s/r) 12.20 
Viitorul începe azi (s/r) 13.20 
Fără limită 13.30 Planeta vie (do, 
ep. 89) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 102) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
19) 18.00 Decepții (s, ep. 56)
19.30 Marius Tucă Show 21.00 
Cezar și Cleopatra (f. ist. SUA 
1946) 23.30 Schimbul de noapte 
(talkshow)

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.45 Heart Condition (f/ 
r) 12.30 Seinfeld (s/r)12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Audiența națională (r) 14.00 
Punctul pe I (r) 15.00 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.00 Nano (s, ep. 140) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Suflet de femeie (s) 18.15 
Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Spitalul de 
urgență (s, ep. 6) 21.30 Pensacola - 
Forța de elită (s, ep. 16) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 Veronica 
(s, ep. -6) 23.00 Știrile PRO TV 23.30 
Profesiunea mea, cultura

10.00 Călătorii în lumi paralele(s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/r) 
15.00 Știri 16.00 ȘJiri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 17.15 
1999 (s, ep. 50) 18.00 Călătorii în 
lumi paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Rivalii (do) 
21.15 Detectiv la Hollywood (f.a. 
SUA 1990) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.2(0 Iluzii (s) 11.10 
Cezar și Cleo'patra (f/r) 13.00 
Constelația Cinema (r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 90) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 103) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 20) 18.00 Decepții 
(s, ep. 57) 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Suspiciuni (thriller 
SUA 1994) 22.55 Agenția de 
presă 23.30 Prezentul simplu. 
Realizator Dana Deac 0.30 Vedeta 
în papuci

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.60 Știri 10.20 Iluzii (s) 11.20 
Prezentul simplu (r) 12.20 
Vedeta în papuci (r) 12.50 
Sâmbete și zâmbete (r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 91) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 104) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 21) 18.00 Decepții 
(s, ep. 58) 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Nightman (s, ep. 6) 
22.00 Procurorul (s, ep. 5) 22.55 
Agenția de presă 23.30 Fântâna 
tinereții (thriller)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.20 Iluzii (s) 11.20 
Nightman (s/r)12.20 Procurorul 
(s/r) 13.20 Fără limită 13.30 
Planeta vie (do, ep. 92) 14.00 
Știrile amiezii 15.30 Navarro (s, 
ep. 17) 17.00 Caracatița 3 (s, 
ep. 3) 18.00 Decepții (s, ep. 59) 
19.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 
6) 20.00 Detectivi la Malibu (s, 
ep. 6) 21.00 Vacanță zgo
motoasă (co. SUA 1997) 23.30 
Twin Peaks (s, ep. 22)

. 7.55 Caracatița (r) 9.00 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a., ep. 47) 9.25 
Noile aventuri ale lui Flash Gordon 
(ep. 18) 10.00 între prieteni 11.00 
Spaime, soluții, speranțe 12.00 
100 de grade Celsius (talkshow) 
13.00 Fotbal 16.00 Fete de 
provincie (s, ep. 6) 16.30 
Constelația Cinema 17.00 Pe cont 
propriu (s, ep. 6) 18.00 Decepții 
(s, ep. 60) 19.30 „Sâmbete și 
zâmbete" 20.00 Nash Bridges (s, 
ep. 38) 21.00 Nu trăda prietenia 
(f. comedie, SUA, 1997) 23.30 
Cronici paranormale (ultimul 

«episod)

8.00 Viață de câine (d.a) 8.30 Sporturi 
extreme (do) 8.55 Comorile lumii 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 A doua 
alfabetizare 10.00 Repere vitale 10.30 
Cinematograful vremii noastre 11.20 
TVR lași 13.30 Creanga de aur 14.00 
Dinastia Cleopatrelor’(s, ultimul 
episod) 14.50 Vitrina personajelor de 
operă 15.10 Din albumul celor mai 
frumoase melodii populare 15.35^ 
Viață de câine (d.a. SUA, 1997) 16.00 
Țiganca (ep. 13) 16.45 Santa Barbara 
(ep. 669) 19.00 De cealaltă parte a 
miezului nopții (s, ep. 3) 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 Ultimul tren 
21.00 Sportmania 24.00 Reîntâlniri

7.00 Uragan în paradis (s, ep. 
17) 7.45 Pe cont propriu (s/r)
8.30 Spirit și credință 9.00 Animal 
Show (seria a lll-a, ep. 17) 9.25 
Denver, ultimul dinozaur (d.a., ep. 
48) 10.20 Mighty Max (ep. 34)
11.30 Telemeridiane 12.00 Printre 
rânduri 13.00 Enciclopedia TV 
14.00 Duminica în familie 18.00 
Decepții (s, ep. 61) 19.30 A treia 
Planetă de la soare (s, ep. 46) 
20.00 Martor inocent (acțiune/ 
comedie, SUA, 1982) 21.45 
Glasul inimii (s, ep. 2) 22.45 Fotbal
’Club la Antena 1 - talkshow 
sportiv

11.45 Pensacola - forța de elită (s/r)
12.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Profesiunea mea, cultura 
(r) 14.20 Urmărire generală (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit 11.00 Gesturi 
însemnate (s, ep. 6) 11.45 Pensacola - 
forța de elită (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Profesiunea mea, cultura (r) 14.20 
Urmărire generală (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 136) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Mission of Love (dramă Italia/SUA 
1992, p. I) 22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Chestiunea zilei

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.45 Mission of Love 
(f/r) 12.30 Nebun după tine (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Pro și contra (r) 
14.20 Am întâlnit și români fericiți (r) 
15.00 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano 
(s, ep.142) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie (s) 18.15 Știrile PRO 
TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Melrose Place (s, ep. 97) 
21.30 Nikita (s, ep. 32) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 6) 22.55 Știrile PRO 
TV 23.00 întâlnire cu presa

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 11.00 Beverly Hills (s/r) 
11.45 Melrose Place (s/r)12.00 Gesturi 
însemnate (s, ep. 6) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 întâlnire cu presa (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Urmărire 
generală 17.55 Reforma la români 18.15 
Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Ultima 
frontieră (s, ep. 16) 21.30 Mad Max II 
(f.a. SF Australia 1981) 23.30 Știrile 
PRO TV

7.30 Reboot (d.a., ep. 36) 8.00 
Aventurile lui Fudge I (ep. 1) 8.30 Mica 
sirenă (ep. 7) 9.30 Tarzan și misterul 
deșertului (f, SUA 1943) 11.00 ProMotor
11.30 Am întâlnit și români fericiți 12.00 
Punctul pe I (talkshow) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Dragul de Raymond (s, ep. 
18) 13.30 Tom Show (ep. 17) 14.00 
Generația PRO 15.30 Echipa mobilă
16.30 Lumea filmului 17.00 Pro Fashion
17.30 Conan (s, ep. 15) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Specialiștii (s, ep. 7) 
21.00 Academia de poliție (s, ep. 7) 
21.55 Știrile PRO TV 22.00 Agnes, fiica 
domnului (dramă, SUA, 1985) 23.45 
Jesus Christ, superstar (f)

8.00 Căpitanul N (ep.22) 8.30 Toți câinii 
merg în rai (ep. 11) 9.00
Superabracadabra 11.00 Doctor în 
Alaska (ep. 83) 12.00 Profeții despre 
trecut 12.55 Știrile PRO TV 13.00' O 
propoziție pe zi 13.05 Dragul de 
Raymond (s, ep. 19) 13.35 Tom Show 
(s, ep. 18) 14.00 Chestiunea /ilei 14.50 
Legenda (f, SUA) 16.15 Al șaptelea cer 
(s, ep. 42) 17.00 Buffy, spaima 
vampirilor (s, ep. 7) 18.00 Beverly Hills 
(s, ep. 144) 19.00 Prețul corect 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Ally McBeal (s,e p. 
7) 21.00 Cameră cu vedere (comedie, 
Marea Britanie, 1986) 22.55 Știrile PRO 
TV 23.00 Procesul etapei

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de yeghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (S) 
17.15 1999 (s, ep. 50) 18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Un alt început (s) 21.15 Glasul inimii 
(f.a. SUA 1983) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talksFiow/r) 15.00 Știri 

16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
17.15 1999 (s, ep. 52) 18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Masada (s) 21.15 Casa părintească 
(co. SUA 1987) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
17.15 1999 (s, ep. 53) 18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Atingerea îngerilor (s, ep. 43) 21.15 
Vukovar (dramă Iugoslavia 1995) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow) •

6.30 Videoclipuri muzicale 7.00 
Elefănțelul 8.00 Lumea lui Eric (d.a)
8.30 Apărătorii Galaxiei (d.a) 9.00 
Documentar National Geographic: A 
doua familie 9.30 Inspectorul Gadget 
(do) 10.00 Prințul Valiant (ep. 12)
10.30 Adună-ți gândurile (s) 11.00 
Aventurile lui Rocko (d.a) 11.30 
Pământul: Bătălia finală (f) 12.30 
Eurofotbal 13.30 Preview Premier 
League14.00 Divorțul ei (dramă, SUA) 
16.00 Zona M 17.00 Premier League 
Live 19.00 Știri 19.45 Aventură la 
volan (f, SUA, 1997) 22.00 Centennial 
-Legende din lumea nouă (s, ep. 14) 
23.00 Știri

9.00 Inspectorul Gadget (do) 9.30 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.60 
Mecanica distractivă (s) 10.30 1999 
(ep. 35) 11.30 Duminică la prânz 
(talkshow) 13.00 Campionatul Mondial 
de Motociclism Marele premiu al 
Australiei 14.00 Lumea lui Dave (s, ep. 
39) 14.30 Față în față la Hollywood 
15.00 Secretele bărbaților irezistibili
15.30 în numele iubirii (do) 16.00 Ex
plorer (ep. 11) 17.00 Un alt început (ep. 
21) 18.00 Atingerea îngerilor (r) 19.00 
Știri 19.45 Ceva cu totul diferit (f)21.30 
Călătorii în lumi paralele (ep. 43) 22.30 
Nimeni nu e perfect (s, ep. 43) 23.00 
Știri 23.15 Coventry - Sheffield 
Wednesday (meci înregistrat)
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Serbările Cetătii
(Urmare din pag. 1)

în țară și în străinătate, 
înregistrări la radio și 
televiziune etc. Mihai Dragoș 
Dobre, student în anul I la 
Facultatea de Muzică a 
Universității “Transilvania ” 
din Brașov, i-a încântat pe cei 
prezenți cu o interpretare plină 
de sensibilitate, acuratețe și 
rafinament și cu un repertoriu 
pe măsură: A.B. Magore, J.S. 
Bach, A. Piazzola, J. Turina, 
R.Dyens. Pentru Mihail 
Ciobănoiu, student în anul IVla 
Universitatea de Muzică 
“George Enescu” din Iași, 
chitara părea a nu mai avea

vreo taină care să fie 
descoperită, piesele lui F. 
Tarrega, R. Dyens și mai ales 
A. Carlevaro alăturându-se 
într-un adevărat recital de 
virtuozitate al tânărului 
solist.

Pentru cele câteva zeci de 
minute în care deopotrivă 
interpret și chitară i-au 
cucerit pe spectatori, elogiile 
nu ni se par defel gratuite; 
subscriem, de asemenea, 
felicitărilor propuse de 
prezentatorul Mihai Feier a fi 
adresate referentului muzical 
al Casei de cultură ■ Vali Ilyeș 
pentru inspirația alegerii 
făcute.

Griji in prag de iarnă, 
la Baru

(Urmare din pag. 1)

S-au terminat reparațiile, 
zugrăvelile interioare și 
vopsitoriile, s-au pus la punct 
instalațiile electrice și cele de 
încălzire cu gaz metan, iar 
acum se dă zor la zugrăvelile 
exterioare. Va fi o lucrare 
frumoasă și trainică.

- Faptul de a fi introdus 
gazul metan în comună este o 
mare realizare.

- Așa zicem și noi. Astăzi, 
210 familii din comună se 
încălzesc ori gătesc cu gaz 
metan. De asemenea au gaz 
.metan școlile din Baru și din 
Petros, grădinița din comună.

- Apartamentele cum se 
încălzesc?

- De la centrala termică a

SC „Refractara" SA, la care 
sunt racordate 190 de 
apartamente și 60 de 
garsoniere. Centrala e 
pregătită, poate da oricând 
căldură, însă mai sunt 
restanțe de încasat de la unii 
locatari. Sperăm să re
zolvăm și această problemă 
până la venirea frigului. La 
anul extindem alimentarea 
cu gaz metan și în satul 
Livadea. Și tot la anul sperăm 
să fie puse în funcțiune cele 
două centrale ALCATEL în 
Baru și în Livadea, aflate 
acum în fază de proiectare și 
amenajare a spațiilor.

- S-aveți o iarnă ușoară, 
die primar.

- Mulțumesc, dar să fie și 
ea... blândă.

F

Există posibilități pentru a 
dubla producția de porumb

(Urmare din pag. 1)

primăvara lui 1998 s-a 
pregătit patul germinativ,' și 
la data de 1 mai s-a realizat 
semănatul, asigurându-se o 
densitate medie de peste 
55000-67000 plante la ha, 
numărul știuleților la recol
tare oscilând între 54000 și 
65000. Erbicidarea s-a făcut 
cu 2,5 kg Guardian în 
amestec cu Pitezin, care s-au 
administrat pe rând. Pentru 
fertilizare s-au utilizat 150 kg 
îngrășăminte complexe la 
ha, aplicate pe rând la semă
nat. întreținerea a constat în 
două prașile mecanice.

în condițiile specifice anului 
acesta, cu secetă accentuată în 
perioada 15 iulie - 15 sep
tembrie^ evident că rezul
tatele au fost marcate, 
producția medie recalculată 
situându-se între 9134 și 11609 
kg boabe STAS la ha.

Cu privire la comporta
mentul hibrizilor și la re
zultate, dl dr. ing. Ștefan 
Grecu de la SCA Turda a pre
zentat principalii factori tehno
logici care au determinat 
nivelul producției, între care 
calitatea semințelor folosite 
are un rol decisiv. în ceea ce 
privește porumbul, în lista 
omologată există înscriși 
aproape 150 de hibrizi, față de 
nici 20 de soiuri de grâu ce se 
utilizează în cultură. In context 
a arătat că hibridul Elan e 
timpuriu, semisticlos, cu 
rezistență la frângere și la 
cădere, dând rezultate 
notabile în toate cele zece 

^județe din Transilvania unde s-

a cultivat. Hibrizii Turda 201 
și Turda Super, omologați 
cu doi ani în urmă, au dat 
rezultate favorabile, impu- 
nându-se ca fiind de 
perspectivă, iar HT180 și HT 
201 urmează să fie omo
logați pentru extindere în 
cultură.

Discutând cu dl Grecu, 
am desprins faptul că po
tențialul pentru cultivarea 
porumbului nu este nici pe 
departe valorificat. Având în 
vedere chiar și numai 
cultivarea cu hibrizi valoroși 
a unei suprafețe de 40-50 la 
sută din terenurile destinate 
porumbului, rezultă că nici 
jumătate din potențialul 
productiv nu este utilizat. 
Există, deci, resurse 
apreciabile pentru a mări 
producția și randamentul la 
cultura porumbului, însă o 
problemă deosebită o 
reprezintă valorificarea 
producției, care în condițiile 
decimării sectorului zoo
tehnic nu-și mai găsește 
beneficiari autohtoni, iar 
prețul de vânzare acoperă, 
la recolte nesatisfăcătoare, 
doar parțial cheltuielile 
efectuate.

Concluzionând, este de 
menționat că rezultatele 
dobândite pe lotul 
demonstrativ de la Bretea 
Română, unde s-au utilizat 
hibrizi de porumb creați la 
SCA Turda, pledează 
convingător pentru
aplicarea tehnologiilor 
avansate.

Precizare
Dr. Petru! loan Dorin, consilier municipal la Deva, 

doresc să fac cunoscut faptul că nu am semnat și nu 
susțin scrisoarea deschisă ,,Punctul nostru de 
vedere”, apărută în ziarul „Cuvântul liber” nr. 2237, 
din 3-4X1998.

Deva, Str. Avram lancu, bl H3
Vă oferă:

întreaga gamă de prestații servicii în

proiectare, construcții și instalații:;
□ tencuieli interioare și exterioare;
□ zugrăveli simple și lavabile;
□ montaj gresie, faianță și marmură;
□ montaj, rașchetat și paluxat parchet;
□ montaj tavan fals și pereți rigips;
□ montaj tâmplărie lemn, aluminiu și plastic;
□ montaj geam obișnuit și termopan;
□ hidroizolații cu membrană termosudabilă;
□ șarpante și tinichigerie;
□ montat, demontat și spălat calorifere;
□ înlocuit conducte instalații;
□ executat instalații interioare sanitare, încălzire, gaz;
□ revizuit instalații interioare;
□ executat branșamente apă, termoficare, gaz, 

canalizare;
□ tablouri și instalații electrice 220-380 V;
CI montaj utilaj tehnologic.
La cele mai accesibile prețuri, cu muncitori de înhlt 

calificare atestați și autorizați. Asigurăm garar. 
lucrărilor executate.

Contactați-ne la 
tel: 211783; 224726; 221412.

Fondul Proprietății de Stat
Anunț publicitar pentru vânzarea de acțiuni prin 

NEGOCIERE DIRECTĂ
Fondul Proprietății de Stat, cu sediul în str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, Direcția de Privatizare 

7, scoate la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.88/ 
1997 aprobată prin Legea nr.44/1998 și H.G. nr.55/1998 modificată și completată prin H.G. nr.361/1998, 
85,6327% din acțiunile Societății Comerciale “SARMISMOB” S.A., cu sediul în Deva, str. C.A. 
Rosetti, nr.8, județul Hunedoara, cod fiscal R 2117288, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului 
J 20/356/1991, având:

Obiectul principal de activitate: Producerea și comercializarea de mobilă și alte produse din lemn. 
Capitalul social (conform ultimei cereri de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului): 4.161.000 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului la 31.12.1997): 2.696.035 mii lei.
Pierdere conform bilanțului la 31.12.1997: 2.286.448. mii lei.
Structura acționariatului:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 142.527 85,6327
SIF 18.013 10,8225
PPM 5.900 3,5448
Total 166.440 100,0000

Prețul de ofertă de vânzare este de 94.661 lei/acțiune iar valoarea pachetului de acțiuni scosja 
vânzare este de 13.491.760.000 lei pentru investitorii români, respectiv 11,68 USD/acțiune, adică o valoare 
a pachetului de acțiuni de 1.664.622 USD pentru investitorii străini.

Dosarul de prezentare a societății poate fi procurat zilnic de la Direcția Oferte a FPS între orele 8-16 
până în ziua precedentă termenului de depunere a ofertei, inclusiv.

Prețul de vânzare al dosarului de prezentare de 2.500.000 lei va fi achitat la casieria vânzătorului din 
Calea Victoriei, nr.152, etaj 4, sector 1 București sau în contul nr.251.100.980.900.224 deschis la BRD - SMB 
pentru investitorii români.

Pentru persoanele fizice/juridice străine plata dosarului de prezentare se face în contul de devize 
convertibile deschis la BANCOREX cu nr.25110000000242300008 în USD, la cursul valutar comunicat de 
Banca Națională a României la data achitării acestuia.

Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt:
copie după dovada de achitare a dosarului de prezentare;
buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la negociere este obligatorie cumpărarea dosarului de prezentare.
Dosarele de prezentare cumpărate pentru negocierile anterioare rămân valabile.
Garanția de participare, în valoare de 404.753.000 lei pentru investitori români, se achită la BRD - SMB 

în contul nr. 251.100.980.900.313, iar pentru investitori străini este de 49.939 USD și se achită în contul 
deschis în valută la BANCOREX nr. 25110000000242300008.

Pentru participarea la negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute în H,G. 55/1998, art.27, 
și în Secțiunea C a dosarului de prezentare, precum și oferta, inclusiv Planul de afaceri, închise în plicuri 
sigilate, la Direcția Oferte Marketing și Relații cu Investitorii, până la data limită de 28.10.1998, ora 10,00.

Ofertele vor fi deschise în aceeași zi la ora 14,00, la FPS-DP 7, etaj 4, în prezența ofertanților.
Persoanele fizice/juridice străine vor face plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 

convertibile.
Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 

garanție bancară valabilă 180 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei.
Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la Direcția Privatizare 7, tel: 3140884,3113090, 

fax: 3113087.
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

PRIVATIZAREA
- ALTFEL 

DECÂT
RAU-RAU

De aproape nouă ani ne 
chinuim cu economia de piață a 
cărei coloană vertebrală este, 
orice am spune, proprietatea 
privată asupra mijloacelor de 
producție.^ Privatizarea aces
tora în industria mare i-a 
speriat pe români. “Ce va fi 
dacă vine patronul, ne dă pe 
toți afară". Patronii, pentru 
industria patronată de stat, n- 
au prea venit. Potrivit datelor 
vehiculate “la zi”, circa 80 la 
sută din această industrie este 
încă “clocită" de statul slab 
gospodar. Șomajul în schimb a 
venit și a venit în masă pentru 
că legile economice n-au nici 
sentimente nici idei politice 
preconcepute. Privatizarea 
marii industrii este încă o 
aspirație pentru români.

Și totuși o mare unitate 
economică din județ s-a 
privatizat prin cumpărarea de 
către un investitor străin a 
pachetului majoritar de acțiuni. 
Am numit fabrica de lianți 
“CasiaCde la Chișcădaga.

Cu câteva zile în urmă 
.întâlnesc un cunoscut care s-a 
transferat din sistemul 
administrației de stat la 
“Casial” - azi privatizată în 
întregime.

- Cum merge ?
- Mai bine decât mi-aș fi 

închipuit. Lucrez la firma care 
plătește cele mai mari salarii 
din toată industria județului. 
Asta pentru că având piață 
externă și-a triplat activitatea 
față de starea de dinaintea 
privatizării. Muncesc mult dar 
știu pentru ce muncesc. Asta 
înseamnă concret privatizarea.

L-am felicitat pe cunoscutul 
meu pentru reușita luj și... am 
scris aceste rânduri.

Ion CIOCLEI 
V. _________ ____________ >

PROIECTARE-CONSTRUCȚI1-AMENAJĂRIINTERIOARE-IMPORT
& COMERCIALIZARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII

A
SOCIETATEA JG >FJG*^ COMERCIALA .#■

COG/T^UCT
X1L. 3GI7I

SOCIETATEA COMERCIALĂ
AS AR CONSTRUCT SRL DEVA

Achiziționează en gros etiropaleți standard (1200 x 800 nun) folosiți.
Relații la tel/fax 054 - 214950 sau tel. 094 - 611423

în perioada 23 septembrie - 23 octombrie 1998
Terminale originale ERICSSON MODEL GA 628 <. • 

prețul începând de la 119 USD
Și cele mai avantajoase condiții de abonament:
■ CONECTARE GRATUITĂ
■ MINUTE GRATUITE ÎN PLUS FAȚĂ

DE ABONAMENT ÎN PRIMELE 2 LUNI
■ TOMBOLĂ
■ LOTERIE

Toate acestea le puteți găsi numai la firma
SILOG ELECTRONICS, prin magazinele:

■COMPUTER SHOP, DEVA, B-dul Decebal, bl. S, parter, 
tel/fax: 054233061.

■DAEWOO - PHILIPS, HUNEDOARA, B-dul Dacia, nr. 
6B, bl. 5, parter, tel./fax: 054721925.

■ DAEWOO - PHILIPS, OR^ȘTIE, str. Eroilor bl. A, 
parter, tel./ fax: 054247955.

r

în ziua de 22 octombrie 1998, ora 9, va 
avea loc la sediul SUCURSALEI DE 
DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE 
Deva

Examen pentru autorizarea 
electricienilor

Taxele pentru examen sunt: 
•Autorizațieprovizorie 117900 le;
•Definitivare - Mărire grad 77400 lei. 
Alte detalii privind examenul de 

autorizare se primesc de la SD Deva - 
Birou Marketing, telefon 215750 
interioare 12G și 227, între orele 7-15.

http://www.sof.ro
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DECLINUL ECONOMIC 
AL COMBINATULUI 

SIDERURGIC
(Urmare din pag. 1) 

și de tuberculoză. în schimb, dr. 
Adrian Joldiș, șeful Serviciului 
medicina muncii al aceleiași 
instituții, aprecia că după '89 
numărul persoanelor cu boli 
profesionale s-a redus la mini
mum. în ultimele 10 luni la Policlinica 
Hunedoara a fost luat în evidență 
un singur caz de silicoză. Motivul 
acestei reduceri nu este însă 
neapărat legat de reducerea 
poluării. Scăderea numărului celor 
suferind de boli profesionale se 
datorează reducerii capacităților 
de producție și valului de 
pensionări de după '89.

Despre influența poluării 
asupra esteticii orașului am stat 
de vorbă cu losif Dragotă, șeful 
Serviciului urbanism de la Primăria 
Hunedoara. Fațadele cele mai 
afectate sunt cele ale blocurilor 
care au finisaje cu tencuieli din 
terasit. intr-un interval relativ scurt 
(1-2 ani) terasitul care este alb 
sau galben devine - datorită 
depunerilor de praf de minereu de 
fier - roșu-maroniu. Dacă înainte 
de '89 din cauza acestor depuneri 
suferea tot orașul acum mai este 
afectată doar zona centrului 
vechi. Tot înainte de '89 când 
blocurile erau în proprietatea 
statului se efectuau reparații 
capitale și renovări de fațade la 
blocurile aferente arterelor 
centrale. Acum însă proprietarii 
blodlirilor sunt oamenii astfel că

nu se mai pot aloca fonduri, din 
bugetul statului pentru astfel de 
Intervenții. Serviciul de urbanism 
trimite doar sesizări populației și 
agenților economici prin care le 
solicită efectuarea unor lucrări 
de zugrăveli ori vopsire în 
vederea întreținerii fațadelor 
clădirilor. Dar receptive lă aceste 
sesizări s-au dovedit până acum 
doar societățile comerciale pri
vate, populația și agenții 
economici de stat invocând lipsa 
banilor.

Majoritatea celor chestionați 
asupra gradului de poluare a 
orașului în care trăiesc s-au 
declarat nemulțumiți. Lucian Toma 
crede că "deși în ultimii ani 
poluarea în Hunedoara s-a redus 
devenind comparabilă cu cea din 
Deva aceasta este încă nocivă 
și afectează sănătatea 
oamenilor de aici”. Lâ rându-i 
Cristian B. ne-a spus: “Nu știu 
dacă e numai din cauza poluării 
dar iarna și primăvara eu sunt 
mai tot timpul răcit. Așa că mă 
gândesc să-mi găsesc alt 
serviciu și să mă mut din oraș". 
Puțin mai optimist Ovidiu B. ne-a 
spus:"înainte de '89 nu exista zi 
să nu se depună un strat subțire 
de culoare roșie pe tot ce 
rămânea afară. Astăzi însă 
poluarea s-a redus într-atât încât 
ce se depunea atunci într-o zi 
se adună acum abia într-o 
săptămână".

ACȚIUNE
ST1HL*

CEL MAI VÂNDUT MOTOFERĂSTRĂU DIN LUME!

15 septembrie -15 decembrie 1998
Cumpărați pe durata acțiunii un motoferăstrău 023,039 

sau 036 și veți primi un PACHET GRATUIT de accesorii:
- 023: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport
- 039: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină 
-036: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină, pană.
i Piese de schimb și service asigurate în garanție și 

postgaranție.

STViL 
ROMANIA 

Șos. Chitilei, nr. 
114, București. 
Tel.: 6672663, 

6686670.
Fax: 2225241.

Distribuitor autorizat
CSC TOUR IMPEX COMSERV SRL)

Magazine: DEVA, b-dul Decebal, bl. I parter, 
BRAD, str. Avram lancu, bl. 43, parter, 
HUNEDOARA, b-dul Corvin, bl. 9, parter.

’ Telefon/fax: 054/230613, mobil: 092/398437.

si cumpărați!

SC ASIGURARE - 
REASIGURARE ARDAF SA 

Deva, str. Dragoș Vodă nr. 18, 
te/. 222299

Angajează prin concurs:
• Secretară pentru sediul din Deva:
- cunoștințe dactilografie și operare PC
• Inspector asigurări pentru Agenția Hațeg:
- studii superioare
- posesor permis+ autoturism
• Inspector asigurări pentru Agenția Brad:
- studii superioare
- posesor permis + autoturism
Cererile însoțite de curriculum vitae se 

primesc la sediul societății din Deva până în 
data de 01.11.1998, de unde veți primi și 
tematica pentru concurs.

S.C. DGN DISTRIGflZ NORD S.fi. TG. MUREȘ
1. OBIECTUL:
a) înlocuire conducte 

gaze naturale presiune 
redusă și branșamente (OL) 
pe strada Mărăști (între 
strada Mărășești și Sala 
Sporturilor) - loc. Deva.

b) înlocuire conducte 
gaze naturale presiune 
redusă și branșamente (OL) 
pe strada Minerului (între 
strada Armatei și C.V. 
Cantina) - loc. Deva.

2. NATURA LUCRĂRII 
SIMILARE:

a) și b) - Rețele pentru 
^distribuție gaze - Conducte

SUCURSALR DEVfî
(ANALIZĂ DE OFERTĂ DE PREȚ)

și branșamente pentru 
distribuție gaze din oțel;

3. PERSOANĂ JURIDICĂ 
ACHIZITOARE: SC Distrigaz
- Nord SA Tg. Mureș.

4. SURSA DE FINAN
ȚARE: Surse proprii

5. ORGANIZATORUL: SC 
Distrigaz Nord SA Tg. Mureș
- Sucursala Deva, str. E. 
Gojdu, nr. 85, tel. 054/ 
232810, 227090.

6. TERMENUL LIMITĂ DE

DEPUNERE A DOCUMEN
TAȚIEI: Data 30.10.1998, 
ora 10, la sediul Sucursalei 
de Gaz Deva.

7. LOCUL: Data 30.10. 
1998, ora 12, la sediul 
Sucursalei de Gaz Deva.

8. DOCUMENTELE: Se 
pot procura de la Sucursala 
de Gaz Deva - birou Inves
tiții, achitând suma de 
13.000 lei pentru poziția a) și 
13.000 lei pentru poziția b).

9. VIZITAREA AMPLA
SAMENTULUI: în perioada: 
15:10.1998 - 25.10.1998, 
între orele 9-12, împreună 
cu delegatul Sucursalei de 
Gaz Deva.

10. POT PARTICIPA 
NUMAI SC-urile CARE AU 
OBȚINUT CERTIFICATUL 
DE AUTORIZARE PE ANUL 
1998-EXECUȚIE OȚEL.

Relații suplimentare se 
pot obține de la Sucursala 
de Gaz Deva - Serviciul 
Investiții, zilnic între orele 
7-15, la telefoanele: 054/ 
232810, 227090.

NU STA

DEOPARTE

SA AI

Vrei să ai parte de calitatea CONNEX GSM? 

Acum nu mai trebuie să pui nimic deoparte! 

Prin sistemul de plată în rate CONNEX SMART 

poți avea un Motorola d520, model 1998! 

Plătind numai 89$ avans și 21$ pe lună timp 

de 6 luni! Și, mai mult, când o să fie vorba de 

vacanță, distracție și celelalte lucruri pe care 

ți le dorești, nu va trebui să stai deoparte! 

Bucură-te de calitatea CONNEX GSM!

” Prețurile nu includ T.V.A.

SISTEM DE PLATA
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TRANZIȚIA MEȘTEȘUGURILOR
Cunoscute încă din cele 

mai vechi timpuri, meșteșu
gurile, rostuite mai ales ca 
mijloc de existență, l-au înso
țit pe om pe întreg parcursul 
dezvoltării societății, supra
viețuind până în zilele noas
tre. în contextul evoluției cultu
rii și civilizației ropiânești', 
culminând cu stadiul actual, 
n-a mai rămas o cale prea 
lungă până când multe dintre 
asemenea activități vor avea 
doar o valoare simbolică. Și 
asta nu din cauza dispariției 
propriu-zise a lor, cât a dimi
nuării interesului și preocu
părilor menite să integreze, 
să adapteze eficient acest 
potențial particularităților 
prezentului.

Dar încă nu este prea târ
ziu, iar soluții s-ar mai găsi. 
Cel puțin așa au lăsat să se 
înțeleagă concluziile stabilite 

în urma unei acțiuni între
prinse cu puțin timp în urmă 
(consemnată de ziarul nostru 
la vremea respectivă) de oă- 
tre o delegație formată din 
patru reprezentanți ai Funda
ției pentru meșteșuguri din 
București, ai Inspectoratului 
pentru Cultură al județului 
Hunedoara și Fundației loca
le “Obârșii". Au fost mai multe 
vizite la meșteri din Obârșa, 
din zona Toplița - Pădureni, 
din Țara Hațegului, Simeria 
și Orăștie, reprezentanții en
glezi și suedezi ai fundației 
bucureștene apreciind că re
vigorarea și dezvoltarea meș
teșugurilor de aici reprezintă 
o problemă nu doar de cul
tură românească, ci euro
peană și chiar mondială, 
ceea ce pledează pentru 
aducerea lor în circuitul cultu
ral și economic european.

Din programul dens al 
delegației, reporterul a ales 
s-o însoțească pe aceasta 
la Obârșa, zonă reprezen
tativă a județului nostru prin 
tradiția sa în ceramică. Dar 
primul popas a fost în Do- 
broț, la atelierul meșterului 
dogar Aurel Indrieș.

De-o viață întreagă, 
meșterul lucrează cu lemnul 
- lemn bun, de stejar, sal
câm sau dud. După miș
cările sprintene și forța bra
țelor n-ai prea crede că “nea 
Aurel” a adunat deja 70 de 
ani de viață. Dar lucrul mer
ge înainte, chiar dacă bu
toaiele și putinile sale “din 
stejar curat, fără noduri” nu' 
mai au atâta căutare. “Or 
fost și zile când m-am ales 
numa’ cu cheltuiala dru
mului până la târg, fără să 
pot vinde ceva", mărturi
sește cu amărăciune meș
terul.

Și asta în condițiile în ca
re “concurența” a scăzut 
simțitor; pentru că în Do- 
broț, spre exemplu, dacă 
înainte aproape la fiecare 
casă se lucra așa, acum au 

LA MEȘTERI AEA5A
’ »

mai rămas doar vreo patru 
dogari...

La Obârșa, olari au ră
mas ceva mai mulți - în jur 
cțe 12 familii. Mircea Borza, 
la cei 59 de ani, continuă să 
meșteșugărească, cu miga
lă și răbdare, cunoscutele 
oale și ulcioare din lut, deși 
îl chinuie o mai veche du
rere de șold (doctorul i-a re
comandat o proteză, dar “de 

unde bani?"...). Pe meșterul 
olar îl doare însă și faptul că 
o asemenea meserie se 
pierde: “mai suntem numai 
câțiva, și tineretul nu mai 
vrea să învețe”...

Punând la socoteală e- 
forturile făcute - scoaterea 
pământului, mâinile lu
crând în umezeală, statul 
prelungit într-o anumită po
ziție, dificultățile de procu
rare a smalțului (atât de 
necesar olăritului), vânza
rea nu prea grozavă a pro
duselor - s-ar zice că cei 
care mai muncesc o fac 
doar “de dragul artei"; și 

pentru că asta știu să facă 
de o viață întreagă...

La Lunca Moților ne-a 
fost dat să vedem o adevă
rată... fabrică (cu mai multe 
“compartimente”), 
construită de losif Lazăr, în 
vârstă de 70 de ani. în 
urmă cu o jumătate de 
veac, el a început să adune 
una, alta - ba un ferăstrău, 
ba o menghină, mașină de 
găurit, strunguri, gater, cio
cane cât încap pe un perete 
și multe altele. Așa încât și- 
a ticsit curtea cu tot felul de 
unelte și de utilaje (unele 
de-a dreptul inedite și foar
te... originale), cu care a 
reușit să “fabrice" roți, plug
uri, grape, diverse unelte 
etc. “Am avut darul de a fura 
meseria de la alții și toate 
astea le-am făcut pentru că- 
mi place să lucrez”, afirma 
plin de convingere neobo
situl meșter.

PROPUNERI. SOLVȚll, PROIECTE PRIVIND 
AMELIORAREA UNEI STĂRI DE FAPT

Vizita delegației Fundației pentru meșteșuguri a prilejuit reunirea câtorva repre
zentanți ai principalelor instituții interesate de ameliorarea stării în care se găsește 
domeniu! meșteșugăresc. Cum a fost ea percepută și ce propuneri s-au făcut în 
acest sens, cititorii pot aria din rândurile următoare.

Creativitate ino
vatoare și econo

mie de piață 
Recunoscute în plan cultural, 

dar nu și în cel economic, meș
teșugurile trebuie să ajungă la a- 
celași nivel din ambele perspec
tive, aprecia Tilman Fuchs, desig
ner industrial și consultant la 
coordonarea programului pentru 
județul Hunedoara al Fundației 
pentru meșteșuguri. în acest 
scop, “pentru început se impun 
două direcții: o creativitate inova
toare și înțelegerea economiei de 
piață". Și tot pentru început ar tre
bui să existe un sprijin din exte
rior, pentru că meșteșugarii nu le 
pot realiza doar prin puterea lor.

Observațiile consultantului 
suedez se mai referă la îmbună
tățirea capacităților meșterilor, 
precum și la posibilitatea ca tine
rii să conștientizeze că meșteșu
gurile pot constitui o sursă de 
venit. Important este, de aseme
nea, ca meșteșugarii să coope
reze, pentru că programele izola
te nu-i pot ajuta, mai cu seamă în 
găsirea pieței corespunzătoare.'

Scopul poate fi 
dublu 

întreg sectorul cooperatist 
intrând într-un con de umbră du
pă '89, "activitatea aceasta ar 
merita reorganizată și orientată 
spre acele produse care sunt 
solicitate, este de părere sub
prefectul județului, Nicolae Se- 
gesvari; există meserii deosebite 
la noi, dar ele nu au primit valențe 
economice, ci exclusiv culturale".

Prefectura județului ar putea 
sprijini, în opinia subprefectului, 
crearea acelor puncte de lucru 
care să orienteze producția spre 
ceea ce s-ar vinde și dincolo de 
granițele țării, dar și elaborarea 
unor programe speciale pentru 
societățile ce au ca obiect de 
activitate comercializarea produ
selor meșteșugărești.

Școală de 
meșteșuguri 
Consiliul județean pare ceva mai 

aproape de realizări concrete^jn noul 
concept de dezvoltare regională este 
cuprins și un proiect ce prevede 
înființarea unei școli de meșteșuguri, 

după cum afirma Constantin Dreghid, 
vicepreședintele consiliului. “O 
școală care să poată să ofere 
informațiile necesare tranziției de la 
activitatea cu caracter cultural, la 
una cu caracter economic, 
aducătoare de venituri".

Deocamdată școala cu prici
na rămâne în stadiul de proiect, 
sperându-se ca ea să-și înceapă 
cursurile în anul școlar viitor 
(1999-2000), în cadrul Școlii de 
Arte Deva, aflată în subordinea 
Consiliului județean.

O pregătire mai 
bună

Președintele Camerei de Co
merț și Industrie 4 județului Hune
doara, Gheorghe GrOn, pornește 
în aprecierea situației, actuale a 
îndeletnicirilor meșteșugărești 
"de la foarte sumara constatare 
că, în general, meșteșugarii sunt 
individuali și individualiști și nu au 
pregătirea necesară, nici din 
punct de vedere tehnologic (res
pectiv design), nici economic. 
Așa încât produsele sunt foarte 
greu de comercializat, doar în
tâmplător, și nu ca o resursă pe 
termen lung".

Sugestia președintelui CCI 
vizează organizarea unor cursuri 
scurte care să ducă la îmbună
tățirea tehnicii meșterilor și la în
dreptarea produselor spre piețele 
de desfacere.

“S-ar putea să 
reușim”

Așa crede prof. Mircea Lac - 
președintele Fundației "Obârșii" și 
coordonatorul Cercului de artă 
populară tradițională românească 
din Deva - că se va întâmpla, dacă 
se insistă în continuare și se vrea 
cu adevărat ceva.

“Lucrurile nu sunt simple 
deloc, deoarece meșterii actuali 
aproape în totalitate sunt bătrâni 
sau foarte bătrâni, iar datorită 
educației pe care i-am dat-o în 
anii trecuți, tineretul aproape că 
nu mai v.rea să audă de mește
șugurile tradiționale. Problema se 
pune ca în centrele unde există o 
oarecare tradiție să încercăm să 
organizăm niște cursuri înce
pând poate de la clasa a V-a sau 
a Vl-a, unde sunt discipline opțio
nale și unde va putea preda 
chiar și un meșter popular care 
are prestanță în sat”.

Dl Lac mai vorbea apoi despre 
necesitatea unui studiu deosebit, 
pentru a cunoaște precis poten
țialul zonei respective, despre po
sibilitățile de ridicare a calității pro
duselor (materiale mai bune, (îm
bunătățirea designului) și ce se 
poate lucra astfel încât produsul 
să aibă căutare pe piața internă și 
internațională. Altă problemă im
portantă este să se păstreze 
specificul local, chiar dacă se cre
ează produse noi.

“Așadar, noi ne-am gândit 
că ar fi bine să începem în zona 
Obârșa, unde este încă un nu
cleu puternic de meșteri populari 
iar în jur sunt niște sate specia
lizate în rotărie, butoaie, spete 
ș.a.m.d.; poate că e bine să dăm 
un exemplu cu unul dintre sate și 
după aceea cred că va fi mai 
ușor să se realizeze același lu
cru și în altă parte.

Ar mai fi de luat în considerare 
țesăturile din zona Toplița, pentru 
că acolo există un costum popular 
extraordinar de valoros din punct 
de vedere etnografic și există 
tendința foarte rapidă ca el să se 
piardă; or, dacă am putea să asi
gurăm vânzarea unor produse 
autentice de bună calitate, atunci în 
mod sigur că se va revigora 
obiceiul".

Pagină realizată de 
Georgeta BÎRLA 

Foto: Traian MÂNU

Considerăm că toate aspectele 
prezentate în rândurile anterioare 
vorbesc suficient de la sine, încât să 
nu mai fie cazul unui comentariu. în 
plus, ne ferim să cădem în capcana 
îmbătării cu apă rece. Remarcând 
totuși “impulsul” imprimat interesului 
și preocupării pentru relansarea și 
dezvoltarea meșteșugurilor din jude
țul nostru (manifestat, alături de 
instituțiile menționate, și de Inspec

toratul Școlar și mai ales de Direcția 
Generală a Muncii și Protecției So
ciale), așteptăm de acum... faptele. 
Oricum, până la ele se impune un 
studiu mai amănunțit, după cum 
declara Caroline Mortlock, directorul 
coordonator al Fundației pentru meș
teșuguri, spre a beneficia de un 
program cât mai adecvat necesi
tăților reale ale comunității mește- 
șugarilor hunedoreni.
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COMEMORĂRI

ÎNCHIRIERI

J VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Tânără studentă caut urgent 
spre închiriere garsonieră. In
formații tel. 735363 (5574)

• Vând urgent casă mare, 60 
ari grădină, garaj. Comuna 
Băcia, nr. 250. (5262)

• Vând urgent casă cu gră
dină, sat Batiz, nr. 115, Hdne- 
doara. (5576)_______________

• Vând casă, anexe gospodă
rești, pământ arabil în Jeledinți. 
Telefon 058/827983. (3116)

• Vând apartament 3 camere 
decomandate, zonă centrală. 
Telefon 233570. (3116)

• Vând urgent casă cu gaz^ 
mobilată, negociabil, Spini, nr. 
60’ (3123)

• Vând apartament 3 ca
mere, parter, posibilități priva
tizare, Orăștie, tel. 247909 sau 
strada Eroilor, bloc. 37/12. 
(5748)

• Vând Dacia 1310 zero km, 
vitrină frigorifică Italia, ladă 
frigorifică 400 I, casă marcat 
bani, cântar semiautomat nou, 
aragaz 4 ochiuri plită nou, 5 
mese plus 20 scaune plastic noi. 
Telefon 221870. (3097)

• Vând Dacia papuc 1307, 
închisă, an fabricație 1998. 
Informații tel. 092481936. (4551)

• Vând Renault trafic Diesel, 
8 plus 1 locuri, 1987, înma
triculat persoană fizică, 2053 
cmc, tel, 715540 (5572)

• Vând cățel vânătoare “Co
poi Ardelenesc", 4-5 luni. Tele
fon 218174. (3073)

• Vând video player Aiwa și 
televizor color Nei în garanție. 
Telefon 092/708573. (5258)

• Vând porumb știuleți și 
lemne foc uscate. Băcia, nr. 248. 
(3120)

• Vând orgă cu ritmuri Roland 
E-36. Deva, telefon 054/230485. 
(5260)

• Vând mașină sifon două 
capete model nou Slatina. 
Informații la telefon 222425. 
(3111)

• Vând avantajos mașină 
spălat Alba Lux 11 cu încălzitor, 
vechime un an. Telefon 624035. 
(3122)

• Vând 25 capre, sat Pojoga 
nr. 113, comuna Zam. (3115)

• Vând și montez parbrize 
auto toate tipurile. Deva, Dragoș 
Vosă, nr. 14.(3114)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (100 000 lei), 
video, satelit. 092/368868 (2111)

•.Vând căței Boxer, Hune
doara, bdul Decebal, nr.6. Tel. 
716465 (5568)

• S.C. COKET SRL vinde 
îmbrăcăminte, încălțăminte 
second-hand nesortată și sor
tată pe sezon, la prețuri ac
cesibile. La peste o tonă cum
părată oferim transport gratuit. 
Informații Reșița, tel. 055/ 
228282 sau 092315826, 092/ 
315824. (OP)

OFERTE DE 
SERVICII

. . ”F ...
• Angajam inginer vanzari in 

domeniul telecomunicațiilor, vârsta 
maximă 30 ani, domiciliul stabil în 
Deva, și gestionar cunoștințe 
gestiune pe calculator, vârsta 
maximă 30 ani, domiciliul stabil în 
Deva și telefon la domiciliu. Infor
mații la telefon 214777 sau la 
sediul din Deva, Bdul Decebal, bl. 
P, mezanin. (3081)

• Centrul de Pedagogie Cura
tivă și Terapie Socială Simeria 
scoate la concurs următoarele 
posturi: îngrijitor, șofer categoria 
D, paznic - 2 posturi. Concursul 
va avea loc în Simeria Veche, 
nr.33 A, la data de 21.10.1998, 
ora 10. (1745447)

• Meditez psihologie pentru 
facultate (manual, sinteze, 
interviu) începând din cis. XI. 
Telefon 234193. (3086)

• Primim și oferim împru
muturi în lei și valută. Informații 
telefoane: 054/219320; 094/ 
504174; 092/373178. (3095)

• Angajăm vânzător presă. 
Informații telefon 233511. (3124)

DIVERSE

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, colete provincie. 01/ 
6376273, 092/342629. (OP)

• Cu autorizația 16182/28.09. 
1998 a luat ființă Activitate inde
pendentă “Zamfir Aurora" cu sediul 
în Hunedoara având ca obiect de 
activitate comercializare produse 
alimentare și nealimentare pream- 
balate și neperisabile. (3119)

• A.F. Adi Căstău își începe 
activitatea de comerț cu produse 
alimentare și nealimentare, cu 
autorizația nr.15958/03.08.1998. 
(3406)

• Primăria comunei Beriu, 
județul Hunedoara, anunță scoa
terea la licitație publică în vede
rea vânzării, concesionării și 
închirierii următoarelor obiective:
1. Vânzarea lăptăriei CAP Beriu.
2. Concesionarea unei suprafețe 
de teren de 703 mp în satul 
Căstău. 3. închirierea unui spațiu 
comercial de la parterul blocului 
nr.1 din satul Beriu. Informații 
privind licitația la sediul primăriei 
sau la tel. 054/646170. (3407)

• Caut investitor pentru re
parat și dat în circuit vilă Olă- 
nești. Informații tel. 729353, între 
orele 6-8, 22-23. (5578)

PIERDERI

• Vând calorifere aluminiu, 
noi, din import, sub prețul 
pieței. Tel. 094812879 (3408)

■ Vând convenabil copiator 
Lanier A4, aparat foto Minolta, 
separator smântână, piese 
Trabant. Tel. 241951 (3409)

• Vând chioșc metalic, 27 mp, 
preț convenabil. Informații tel. 
728370 sau Ceasornicărie, str. 
Rotarilor. (5579)

• Vând cazan cupru țuică, 
1501, 7 milioane lei, negociabil. 
Tel. 761109 (5833).

• Pierdut carnet de student pe 
numele Szekely Gheorghe Mihai 
eliberat de Facultatea de Elec
trotehnică Timișoara. Se declară 
nul. (3113)

• Cu aceeași durere Ghiță 
soț, Dan fiu, Lili noră și 
Răzvan nepot anunță că au 
trecut 2 ani triști și grei de la 
despărțirea fulgerătoare de 
cea care a fost un om de 
excepție, o soție, o mamă și 
o bunică fără egal în lume

dr. FLOREA ELENA (UTI)
și care va trăi veșnic în 
sufletele noastre, iar recu
noștința noastră nu va avea 
margini. Parastasul va avea 
loc în 10 octombrie, ora 12, 
în Cimitirul Ortodox din Deva, 
str. M.Eminescu. (3087)

• Sunt doi ani de la ple
carea dintre noi a doctoriței

ELENA FLOREA
Ea trăiește cu aceeași 

mare dragoste în inimile 
noastre. Sora Pop Eliza, 
nepotul Horia Pop din Cluj. 
(3121)

• La 12 octombrie se 
împlinesc 6 luni de la trece
rea în neființă a iubitului soț, 
tată, fiu

RĂDOANE NELU
în vârstă de numai 45 ani, 
din Poienița Voinii. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! Soția Marica, fiicele 
Felicia și Simona, tatăl Aron. 
(5577)

• Astăzi, 9 octombrie, se 
împlinesc 6 săptămâni de la 
dispariția fulgerătoare a 
scumpului nostru soț, tată și 
bunic

RÎȘCUȚA AVRAM
Familia Rîșcuța. (5062)

• Cu nemărginită durere 
soția Elena, fiica Cornelia, 
ginerele Cornel și nepotul 
Claudiu anunță moartea 
fulgerătoare a minunatului 
soț, tată, socru și bunic

DAVID NICODIM
în vârstă de 75 ani. înmor
mântarea sâmbătă, 10 oc
tombrie, ora 13, în satul 
Ormindea. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!______

• Elevii clasei a Vl-a, Școa
la Generală “Avram lancu" 
Baia de Criș sunt alături de 
doamna dirigintă, prof. Cris- 
tea Maria, la greaua pierdere 
a mamei sale. Odihnească-se 
în pace! (8657)

• Suntem alături de cole
gii noștri Szabo Gheorghe și 
Bohuși Monica la marea 
durere cauzată de trecerea 
în eternitate a mamei

SZABO GHIZELA
și transmitem sincere con
doleanțe. Colectivul de la 
S.C.Panicor SA Hunedoara. 
(5580)

S.C. COMAT DEVA SA
Puteți obține, în cele mai avantajoase condiții, 
ȚIGLĂ CERAMICĂ, import Yugoslavia, de la 

COMAT DEVA S.A.
Informații suplimentare vă sunt oferite la sediul 

firmei din Deva, str. Depozitelor, nr. 5 sau la 

telefon 054-233137, interior 148.

I Time is money.
Adevărat. Dar și cu cât ai mai mult timp, cu atât banii nu mai sunt o problemă. De 

acum, prin CONNEX GSM ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți 

jjjij cumpăra telefonul Motorola d520 în șase rate lunare, avansul fiind de numai 89$*!
în plus, până la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită pentru orice tip de 

abonament CONNEX GSM.

<CONNEX
Sună bine. Pentru tine.

SIVUL S.R.L.
DEVA
S.C. Firuța Comp.
B-dul Decebal, Bl. 22, parter
Tel.: 054-218 655
* nu include T.V.A
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Vremea va fi predomi
nant închisă, iar în zonele 
extracarpatice și răcoroasă. 
Vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie, în general 
slabe cantitativ, pe arii ex
tinse în Oltenie».și Banat, 
local în Crișana, Maramu
reș, Muntenia și izolat în 
Transilvania. Vântul va pre
zenta intensificări în sud- 
vestul și sudul țării, cu vite
ze cuprinse între 35-55 km/ 
h, și la munte cu viteze de 
până la 55-60 km/h. Tempe
raturile maxime vor fi între 
8-19 grade, mai ridicate în 
sud-vest. Local se va pro
duce ceață asociată izolat 
cu burniță în Transilvania și 
Moldova.

PRELUĂM 
ORDINE RENEL- 

VARIANTE 
RELAȚII LA

TELEE^NELE:
092 - 260874 

,094 - 581260 
094 - 581261

Universitatea de West "Vasile Goldiș" Arad
Organizează înl0.10.1998 concurs de admitere la:

Facultatea de Medicină, singura autorizată din țară prin HG 294/1997
Facultatea de Drept (acreditată definitiv)
Facultatea de Stomatologie
Facultatea de Marketing - Management - Informatică
Facultatea de Științe Umanist Creștine
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Colegiul Universitar Pedagogic
Colegiul de Tehnică Dentară

(toate autorizate prin HG 294/1997)
Școala Postliceală de Ghizi de Turism
Școala Postliceală de Relații Publice
Școala Postliceală de Contabilitate ■ Informatică

Pentru Școlile Postliceale se pot înscrie și absolvenți fără Diplomă de Bacalaureat.
înscrierile pentru concursul de admitere se fac la secretariatele facultăților și colegiilor în perioada 

30.09:09.10.1998, zilnic între orele 8 • 16. La Facultatea de Educație Fizică și Sport și la Colegiul 
Universitar Pedagogic, probele eliminatorii se vor desfășura în data de 09.10.1998. înscrierile 
pentru Școlile Postliceale se fac în Campusul Universitar, str. Feleacului, nr.Ja, imobil P+4, sala 8.

Informații suplimentare la tel: 057/256391, int. 18, Birou! relații cu publicul
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Mâine, 
Portugalia 
- România

Mâine, sâmbătă, 10 octom
brie, începând de la ora 23,00, 
ora României, pe stadionul 
“Estadio das Antas” tricolorii 
noștri întâlnesc reprezentativa 
Portugaliei în cadrul prelimina
riilor “EURO 2000". Meciul are o 
deosebită importanță pentru 
cele două combatante, primele 
favorite ale grupei în lupta pen
tru calificare. Din păcate, jucă
torul nostru nr. 1 din atac, 
Adrian llie, este accidentat și nu 
va lua parte la următoarele do
uă partide cu Portugalia (sâm
bătă) și Ungaria, miercurea vii
toare. Ca un făcut, și R. Nicu- 
lescu pe care miza Victor 
Pițurcă a ieșit din lot, tot acci
dentat. Cum Craioveanu este 
suspendat, evoluând doar în 
meciul cu Ungaria, vârfurile tri
colorilor vor fi Viorel Moldovan 
și Adrian Mihalcea.

Meciul, așteptat cu mare in
teres, va fi transmis la radio și 
televiziunea română. (S.C.)

ARBITRII ȘI OBSERVATORII - 
ETAPA DIN 11 OCTOMBRIE 

DIVIZIA D

METALUL CRIȘCIOR - MIN. ANINOASA, arbitri: Vasile 
Capotescu, Beniamin Popescu și Raul Stachi, obs. Viorel 
Milea.

PARÂNGUL LONEA - MIN. BĂRBĂTENI: Ionel Adam,
Sorin Ciotlăuș și Eugen Ambruș, obs. Mircea Pădurean.

MINERUL GHELARI - CIF AUMAN BRAD: Traian Melha,
Dorin Tincu și Daniel David, obs. Lazăr Kelemen.

FC DACIA ORĂȘTIE - VICTORIA CĂLAN: Alin Ciolca,
Petru Zlate și Daniel Dudaș, obs. Emil Muntean.

MINERUL TELIUC - CONSTR. HUNEDOARA: Adrian
Radu, Daniel Thirt și Răzvan Avram, obs. Cornel Cărare.

FC PAROȘENI-VULCAN - CFR MARMOSIM: lon'Mândru,
Marian Lucaci și Flavius Sterean, obs. llie Ștefăniță.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
r

SANTOS BOZ - UNIREA VEȚEL, arbitri: Cl. Suciu, V. 
lacob și C. Danciu, obs. Achim Nechif.

CASINO ILIA - GLORIA GEOAGIU: Andrei Torok, Z.
Gergely și K. Magyari, obs. Marian Dima.

FOTBAL START DEVA - P. RUSCĂ GHELARI: V. Gavrilă,
N. Albulescu și S. Ștefan, obs. Mircea Sârbu.

ENERGIA DEVA - VICTORIA DOBRA: D. Haidiner, R.
Stanca și Ov. Toderiță, obs. Petru Spărios.
s.— '
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II CATALOGUL FIRMELOR ROMANEȘTI
SI AL PARTENERILOR DE PESTE HOTARE, 

O BAZA DE DATE LA INDEMANA ORICUI, CUPRINZÂND : 
45.000 firme din tară si de peste hotare, clasificate 

în de domenii de activitate;
.500 evenimente expozitionale din tarâ sl din alte 
30 de țâri

Date a peste 1.000 de organizatori de expoziții din 
35 de târî;

Peste 1.000 de Camere de Comerț sl Industrie din 
tarâ si din alte 38 de țâri.

ACCESIBIL SI PE CD-ROM 
PROFITAT! DE OCAZIE I I!

* nu include T.V.A

OtAien AUTORIZAT COHHtX O*W OIAL1A AUTORIZAT CONNtX OtW OSALEfl AUTORIZAT CORNEA CSU

Ai 6 rate!
Acum ajungi mai ușor...

... să-ți iei un telefon mobil. îl iei în rate!

De acum, prin CONNEX GSM, ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți 

cumpăra telefonul Motorola d520 în 6 rate lunare, avansul fiind de numai 89$*. în plus, până 

la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită la orice tip de abonament CONNEX GSM.

DEVA BRAD ORĂȘTIE
Bd. Decebal, bl. R, Str. Tudor B-dul Eroilor,
parter Vladimirescu nr. 2 Bl E, Parter
tel. 054-211 216 tel. 054-770013 tel. 054-247 540

HUNEDOARA
Bd. Dacia nr.37, 
B1.47, Parter 
tel. 054-723 139

CONNEX
Sună bine. Pentru tine.

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

ÎNSCRIERI PENTRU JUDEȚUL-HUNEDOARA SE POT FACE LA
AGENTIADE PUBLICITATE SIDERAL DEVA,

STR. 1 DECEMBRIE, HOTEL BULEVARD CAM 118, TEL.FAX. 054/233354.
OFERTA ESTE.VALABILA PANĂ LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 1998.
INFOPAGES 1999—PRIN AGENȚIA DE PUBLICITATE SIDERAL DEVA.

Refugiați in Postul de Poliție
Numai refugiindu-se în sediul Postului 

de Poliție, doi cetățeni din Boșorod au 
scăpat de furia lui Dorel Mazăre. De fapt, 
Mazăre și-a bătut prima dată socrul. Urcân- 
du-se apoi la volanul autoturismului, el a 
încercat să-și accidenteze soacra. Până la 
urmă, agresorul a fost reținut de polițiști. S- 
a stabilit că, fiind în stare de ebrietate, 
agresorul a circulat cu autoturismul, tampo- 
nându-se cu un tractor. A fost prezentat 
Judecătoriei Hunedoara, care l-a sancțio
nat cu 15 zile închisoare contravențională.
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CASA ALTO TIMIȘOARA

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă: 

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

/^Tribuna Cuvântului liber
Pornind de la un interviu
Mai mulți cititori din Hațeg au parcurs articolul apărut în ziarul 

“Cuvântul liber", nr. 2200/13 august ’98, și anume interviul luat 
primarului și viceprimarului din orașul nostru. Considerăm că 
activitatea privind gospodărirea și înfrumusețarea acestui oraș nu 
ar fi una dintre preocupările majore pentru doi oameni din fruntea 
obștii. Pentru asemenea activități este un sector specializat, 
condus de un responsabil; doar n-o să stea primarul și vice- 
primarul în spatele celor care mătură strada.

Alegătorii au făcut mai multe propuneri în perioada campaniei 
electorale și li s-a promis că se vor rezolva. Una dintre acestea 
este eliminarea apei din subsolurile blocurilor (cum sunt B1, A2, 
C). Cu toate că locatarii au contribuit cu bani și au venit 4-5 
persoane de la sectorul de gospodărire al orașului care au curățat 
cât au putut, apa continuă să curgă încât s-a format un mâl care dă 
naștere la un mare focar de infecție (țânțarii au invadat în aparta
mente, fiind un pericol de îmbolnăvire).

O altă propunere a fost rezolvarea încălzirii. De peste 10-12 
ani nu mai funcționează sistemul de încălzire, fiecare locatar 
descurcăndu-se pe cont propriu. Știm că aceasta este mai greu de 
rezolvat, că necesită bani. Dar pentru a înlocui câteva conducte 
defecte din subsoluri pentru a opri scurgerea apei, considerăm că 
sunt posibilități.

Acestea ar fi principalele obiective ce revin primarului și 
viceprimarului și nu plantarea de flori care este de competența 
altor cadre cu funcții inferioare.

(Cu stimă, cititori din orașul Hațeg)

SodeUlea cu
Răspundere 

Umitată
deia A toZ I
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In afaceri, succesul nu este întâmplător!

Cui vă adresați pentru a obține avizele necesare funcționării 
S.R.L.-ului dvs.?
✓ Ce trebuie să conțină contractul și statutul unui S.R.L.... blindat?
✓ Cum dobândiți calitatea de administrator asociat în cadrul unui 
S.R.L.?
✓ Cum redactați contracte pe care să le negociați în favoarea dvs.?
✓ Cum vă protejați interesele față de creditori și debitori?
✓ Cum evaluați societatea în situația vânzării sale?

«Consilier - Societatea cu Răspundere Limitată de la A la Z»
vă răspunde la toate aceste întrebări și vă transformă într-un învingător!

Lucrarea, care conține întreaga legislație în vigoare referitoare la S.R.L.-uri, are marele avantaj că este periodic actualizată. Fiecare 
exemplar se livrează cu un abonament pe 12 luni la serviciul special de actualizare. Dacă au intervenit modificări în legislație, 
paginile cu informația actualizată completează sau, după caz, înlocuiesc pe cele perimate.

Completați ACUM cuponul de mai jos și veți primi GRATUIT informații suplimentare, în cel mai scurt timp:

S.C. EMITEXS.R.L.
Dealer autorizat
A venit toamna!... și odată cu ea, oferta specială d|at°n

De aceea vă așteptăm la standul nostru pentru:
• Conectare gratuită pentru tipurile de abonament;
• Minute gratuite în plus, pentru primele două luni de abonament;
• Telefoane GSM cu plata în rate.

Adresa noastră este Deva, Str. 1 Decembrie nr. 11A 
Tel/Fax: 213222
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DA, doresc să-mi expediați, GRATUIT, pachetul meu cu informații suplimentare despre:

□ CONSILIER - SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ DE LA A LA Z
I
I
j FIRMA___________________________________ DOM. DE ACTIV._____

j NUME_________________________________________ PRENUME____

! LOCALITATE____________________________________STR________

NR___ BL _____ SC_____ AP ___ SECTOR______________ JUD,

; COO___________ TEL______________________________FAX___
I
| EXPEDIAȚI CHIAR ASTĂZI ACEST CUPON PE ADRESA: RENTROP & STRATON,
I Grup de Editură și Consultanță în Afaceri, C.P. 46 - O.P. 54, sector 1, București
I__________________________________________

FUNCȚIA_________________
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& [ Cuvântul liber 9 OCTOMBRIE 1998

RATE AVANS ZER0
J I| - Cumpărătorii 1ÎU trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc,contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
I V ■ Cea mai mică dobândă (3,9% pe lună) numai la soldul rămas. ________________ __  ______ ___
• TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE • FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE ȘI COMBINE FRIGORIFICE 

• MAȘINI DE SPĂLAT® ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI • BOILERE ELECTRICE «VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE
• ASPIRATOARE* MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE •STORCĂTOARE DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE... ®ȘI MULTE ALTELE II!

Calculatoare (PC) în orice configurație !!! PENTIUM 233,300,400 MHz.... AMD, CYRIX,... 

Produse electronice si electrocasnice ale renumitelor firme
9
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Întotdeauna cu un pas în fată

SAW MARE

Magazine în jud. Hunedoara:
7? DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Prim iriei) • tel. 213222 

ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

"200 de dolari?", vei fi tentat să exclami.

Da. Un Nokia 540 sub 200 de dolari.

E mic, ușor și deștept. îl poți lua și în rate.

încearcă unul. Ține-I în mână. Probează-I. Simte-I.

Compară-I. Cu orice telefon mobil.

Cumpără-I și vorbești gratuit o oră întreagă.

Așa vei constata că, de acum,

NMT vine de la "Nou, Mic și Tentant."

NOKIA
Connecting Phohi.e

Telemobil

Deva, APLI SOFT, 054 234 048 și 018 591 449 • Orășlie, IMPERIAL, 054 242 058 și 018 591 412


